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INLEIDING
Voor de ontwikkeling ‘Watergeuskade’ aan de Zoeterwoudseweg is een studie 
gedaan naar de effecten van de bezonning op de gevels van de bestaande 
woningen. Daarvoor is gehanteerd de Haagse norm (zie pagina 3). Zowel de 
bestaande situatie als de effecten van de concept Nota van Uitgangspunten 
zijn weergegegeven.
Maatgevend criterium van de Haagse norm is een minimale potentiele bezon-
ningsduur van twee uur op 19 februari en 21 oktober. 

BEOORDELING
De tuinen van de woningen aan de Zoeterwoudseweg, tegenover het plan 
Watergeuskade, zijn voornamelijk georienteerd op het oosten. De bezonning 
van de tuinen begint op genoemde data tussen 11.00 uur (19.02) en 10.30 uur 
(21.10). Rond het middaguur (12.30 uur), staat de zon in het zuiden en dus 
min of meer dwars op de rij woningen; het hoekpand aan de Tomatenstraat is 
nog bezond. 
Vanaf circa 13.00 uur draait de zon naar de voorzijde van de woningen en om 
circa 13.30 uur hebben alle woningen de zon aan de voorzijde. Met uitzonde-
ring van het genoemde hoekpand zijn de woningen dan al 1,5 uur (19-02) tot 2 
uur (21.10) bezond, zowel in de bestaande als in de nieuwe situatie.

Met de zon in het westen begint ook de schaduwwerking van de bebouwing 
aan de overzijde van de straat. De bestaande bebouwing geeft schaduw vanaf 
respectievelijk 15.30 uur (19.02) en 15.15uur (21.10). Het plan Watergeuska-
de geeft schaduw vanaf respectivelijk 14.40 uur (19.02) en 14.15 uur (21.10). 
Globaal gesproken verschuift de schaduw van noord naar zuid, dat is van 
huisnummer 30 naar huisnummer 100. De verschuiving is onregelmatig, deels 
vanwege de ligt gedraaide posities van de woningen ten opzichte van het plan, 
maar vooral door de hoogteverschillen die in de concept Nota van Uitgangs-
punten zijn opgenomen.

De eerste schaduweffect van de concept Nota van Uitgangspunten treedt op 
om 14.40 uur (19.02) repecrievelijk 14.15 uur (21.10). Voor de betreffende 
woningen betekent dat nog 1uur-10 minuten zon (19.02) respectievelijk 1 uur 
zon (21.10) aan de voorzijde. De minst bezonde woningen hebben derhalve op 
19 februari 1,5+1uur-10minuten =2uur-40minuten zon en op 21 oktober 2+1=3 
uur.
De conclusie is dat de effecten van de concept Nota van Uitgangspunten vol-
doen aan de gestelde normen.
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https://www.handelbouwadvies.nl/bezonningsstudie/tno-normen/
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Visualisatie van de concept Nota van Uitgangspunten.
In de nota worden drie zones ondescheiden met eigen uitgangspunt-
en ten aanzien van de bouwmassa:
- Zone Zoeterwoudseweg, waarin de massa aansluit op de overzijde;
- Zone hoven, als het ware de 2e lijn vanaf de Zoeterwoudseweg;
- Zone Trekvliet, met de bouwmassa gerelateerd aan de maat van het 
water.
In de nota zijn drie hoogteaccenten aangegeven.
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Tomatenstraat

Zone Trekvliet. Hoogte 26m; een accent maximaal 52m.

Zone hoven. Hoogte 22m; twee accenten tot maximaal 32m.

Zone Zoeterwoudseweg. Hoogte 16m;
over maximaal 40% van totale gevellengte 22m.

Hoogteaccent
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Van schaduw van de bebouwing tussen Trekvliet 
en Zoeterwoudseweg is pas sprake in de middag.  
Op deze pagina’s, 4 en 5, zijn in beeld gebracht 
de tijdstippen waarop schaduw valt op de gevels 
aan de Zoeterwoudseweg op 19 februari. Links 
de bestaande situatie, rechts de effecten van de 
concept Nota van Uitgangspunten. Voor de geko-
zen tijdstippen is het moment van schaduw-effect 
bepalend. 

visualisering schaduw 19 februari 

bestaande situatie concept nota van uitgangspunten

13.30 uur

14.40 uur



7

bestaande situatie

15.30 uur

13.30 uur

concept nota van uitgangspunten
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Van schaduw van de bebouwing tussen Trekvliet 
en Zoeterwoudseweg is pas sprake in de middag.  
Op deze pagina’s, 6 en 7, zijn in beeld gebracht 
de tijdstippen waarop schaduw valt op de gevels 
aan de Zoeterwoudseweg op 21 oktober. Links 
de bestaande situatie, rechts de effecten van de 
concept Nota van Uitgangspunten. Voor de geko-
zen tijdstippen is het moment van schaduw-effect 
bepalend. 

bestaande situatie

13.30 uur

14.15 uur

visualisering schaduw 21 oktober 

concept nota van uitgangspunten
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bestaande situatie

15.15 uur

17.20 uur

concept nota van uitgangspunten
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